[Insert School District Name]
Notificare către părinți despre eligibilitatea elevului pentru studiul
limbii engleze în cadrul programului lingvistic pentru vorbitori nenativi (ESOL)
și prin servicii suplimentare de instruire lingvistică
Numele elevului: _____________________________________ Data: ___________________
Școala: ________________Nivelul educațional atins: _________ Diriginte: _________________
Stimați părinți/tutori legali:
Această scrisoare are scopul de a vă notifica privind identificarea copilului dvs. drept Persoană care
Învață Limba Engleză (English Learner/EL), pe baza următorului test de competență în limba engleză
(English Language Proficiency/ELP):
Screening Grădiniță
Screening WIDA® (clasele 1 – 12)
ACCESS pentru ELLs 2.0®
Alternative ACCESS pentru ELLs®

Nivelul ELP al copilului: ____
Nivelul ELP al copilului: ____
Nivelul ELP al copilului: ____
Nivelul ELP al copilului: ____

Copilul dvs. este înscris în programul lingvistic ESOL al școlii noastre deoarece nivelul său de competență
în limba engleză a fost sub ______ la acest test. Consultați partea stângă a tabelului de mai jos.
Copilul dvs. beneficiază și de servicii suplimentare de instruire lingvistică pentru a-și dezvolta
competențele de limba engleză și a-și consolida succesul educațional. Consultați partea dreaptă a
tabelului de mai jos.
Copilul dvs. nu beneficiază de servicii suplimentare de instruire lingvistică.
Programul lingvistic ESOL
Copilului dvs. i se predă limba engleză de uz
școlar folosind unul dintre următoarele modele
de predare pentru ESOL*:
Pull-out (extragere)
Push-in (educație individuală în clasă)
Centru de documentare/laborator
Perioadă ESOL prevăzută în orar
Perioadă ESOL prevăzută în orar în
programul pentru nou-veniți
Instruire separată pe materii
Instruire separată pe materii într-un
program pentru nou-veniți
Imersie bilingvă
Inovator: _______________________
*Consultați descrierea modelului de predare pentru ESOL
de la sfârșitul acestei notificări.

Servicii suplimentare de instruire lingvistică

NOTĂ PENTRU agențiile de educație locale (LEA):
Ștergeți această secțiune evidențiată și enumerați aici
programul/activitățile lingvistice suplimentare din
districtul dvs. finanțate prin Titlul I sau Titlul III. (Nu
repetați ofertele programelor de bază, din stânga,
mandatate de stat, pentru ESOL.)
Este necesar să indicați: metodele de instruire
utilizate în programul cu finanțare federală oferit
elevului și metodele de instruire utilizate în alte
programe disponibile, inclusiv modul în care aceste
programe diferă prin conținut, obiective educaționale
și utilizarea în instrucție a limbii engleze și a limbii
materne, precum și modul în care
programul/programele selectate pentru elev îl vor
ajuta în mod specific pe copilul dvs. să învețe engleza
și să atingă standardele privind rezultatele în educație
corespunzătoare vârstei necesare pentru promovarea
claselor și absolvire.

Programul și serviciile noastre de instruire lingvistică dau rezultate bune în mărirea nivelului de
competențe de limba engleză și a celui școlar al elevilor. În cazul în care copilul dvs. este înscris la
liceu, nivelul stabilit pentru absolvire ca Persoană care Învață Limba Engleză (English Learner) este de
____%.
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[Insert School District Name]
Pentru a consulta stadiul actual al rezultatelor la învățătură ale copilului dvs., vă rugăm să vă autentificați
în portalul online pentru părinți al școlii: [NOTĂ PENTRU LEA-uri: Introduceți aici numele și linkul portalului
pentru părinți al școlii dvs.. Dacă nu există un portal pentru părinți, ștergeți această frază și descrieți modul în care
părintele poate accesa progresul educațional făcut de copilul său.]

Școala îi va opera copilului dvs. ieșirea din acest program lingvistic pentru ESOL și din serviciile lingvistice
suplimentare atunci când acesta va atinge nivelul de competență în limba engleză stabilit de către district.
Rețineți că în cazul în care copilul dvs. are o dizabilitate, personalul desemnat pentru elevi cu nevoi
speciale a stabilit, împreună cu personalul pentru sprijin lingvistic, serviciile lingvistice, conform
specificațiilor din Programul Individualizat de Educație (Individualized Education Program/IEP).
Aveți dreptul de a refuza programul lingvistic pentru ESOL (consultați partea din stânga a tabelului de la
pagina precedentă) și/sau serviciile suplimentare de instruire lingvistică (consultați partea din dreapta a
tabelului de la pagina precedentă). Vă rugăm să contactați persoana de mai jos dacă doriți să refuzați
participarea copilului dvs., dacă doriți să cereți lămuriri despre diferitele servicii de instruire lingvistică
oferite sau dacă doriți să aflați despre ședințele cu părinții. Vă mulțumim.
Nume: _________________________________ Titlu: _______________________________
Număr de telefon: _______________________ E-mail: _____________________________
Descrierea oferită de școală modelului de prestare de servicii ESOL pentru copilul dvs.: [NOTĂ
PENTRU LEA-uri: păstrați descrierea/descrierile aplicabile copilului și ștergeți-le pe celelalte.]

Pull-Out: elevii EL sunt extrași dintr-o clasă de educație generală cu scopul de a primi instruire
lingvistică în grupuri mici, din partea profesorului specializat în ESOL.
Push-in: elevii EL rămân în clasa lor de învățare principală, unde primesc instruire în materia
respectivă din partea profesorului materiei respective, dar și instruire lingvistică individualizată din
partea unui profesor specializat în ESOL.
Centru de documentare/laborator: elevii EL primesc asistență lingvistică în grup, suplimentată cu
materiale multimedia.
Clasă ESOL prevăzută în orar: într-o clasă alcătuită numai din elevi EL, elevii EL primesc educație
în engleza fundamentală, socială și instrucțională, precum și educație pe materii, în limbile
educaționale.
Clasă ESOL prevăzută în orar într-un program pentru nou-veniți: elevii EL sunt înscriși într-un
Program pentru Nou-Veniți, destinat imigranților recent sosiți, într-o clasă alcătuită numai din elevi EL.
Elevii EL primesc educație în engleza fundamentală, socială și instrucțională, precum și educație pe
materii, în limbile educaționale.
Instruire separată pe materii: elevii EL la nivel de gimnaziu și liceu primesc asistență lingvistică și
educație pe materii într-o clasă alcătuită numai din elevi EL.
Instruire separată pe materii într-un program pentru nou-veniți: elevii EL participă sunt înscriși
într-un Program pentru Nou-Veniți, destinat imigranților recent sosiți. Elevii EL la nivel de gimnaziu și
liceu primesc asistență lingvistică și educație pe materii într-o clasă alcătuită numai din elevi EL.
Imersie bilingvă: elevii EL primesc asistență lingvistică prin imersie într-un context bilingv. Clasa
include elevii EL și elevi non-EL.
Inovator: ________________________________________________________
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